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Elendige folkeskolekundskaber i dansk og 
matematik er ikke i sig selv en hindring 
for, at unge siden får papir på, at de har 
en uddannelse – at de er blevet faglærte.

Det viser en analyse, som Rockwool 
Fondens Forskningsenhed har gennem-
ført. I analysen sammenholdes en hel 
ungdomsårgangs karakterer ved folke-
skolens afgangsprøve med, hvordan det 
siden går de unge, der bliver optaget på 
en erhvervsuddannelse. Godt 22.500 unge 
indgår i materialet.

Det viser sig, at en dumpet-karakter 
i dansk eller matematik blot siger, at et 
ungt menneskes chance for siden at blive 
murer, tømrer eller frisør er som at slå 
plat eller krone. Godt halvdelen – 51 pct. 
– af dem, der starter på en erhvervsud-
dannelse med en dumpet dansk- eller ma-
tematikeksamen bag sig, gennemfører al-
ligevel deres uddannelse.

Lige nu diskuteres det politisk, om 
der skal indføres adgangsbegrænsning 
til  erhvervsuddannelserne baseret på ka-
rakterer samt andre kriterier. Forsknings-
chef Torben Tranæs siger: ”Hvis de andre 
kriterier bliver så vage, at man i praksis 
kommer til at udelukke dem, der dumper 
til eksamen i dansk eller matematik i fol-
keskolen, så taler vi om næsten 3.500 fra 
hver årgang, der ikke får mulighed for at 
prøve kræfter med en erhvervsuddannel-
se. Og halvdelen af dem ville, siger vores 
tal, kunne gennemføre uddannelsen, hvis 
de fik lov at prøve.” Reaktionen i folkesko-
len med hensyn til karakterer og fagligt 
niveau vil kunne moderere effekten.

Matematik
Analysen viser som forventet, at jo bedre 
karakterer fra folkeskolen, desto større er 
chancen for, at en ung formår at gennem-
føre en erhvervsuddannelse. Især gode 
karakterer i matematik.

En anden forsker bag projektet, Ca-
milla Hvidtfeldt Rockwool Fondens Forsk-

ningsenhed, peger på, at man rent faktisk 
ser en af de højeste gennemførelsessand-
synligheder blandt nogle af dem, der er 
dumpet i dansk: ”81 pct. af dem, der er 
dumpet i dansk, og som har mellem 7 og 
12 i gennemsnit i matematik, gennemfø-
rer. Det er en af de højeste gennemførel-
sesprocenter overhovedet i denne under-
søgelse.”

Emnet for dette nyhedsbrev fra Rock-
wool Fondens Forskningsenhed er unges 
succes – eller mangel på samme – på ung-
domsuddannelserne. Det gælder især er-
hvervsuddannelserne, men også de gym-
nasiale uddannelser indgår. Via en række 
statistiske analyser samt interview med 
både unge og lærere tegnes et billede af, 
hvad der betyder noget for, om en ung får 
succes på henholdsvis erhvervsskoler el-
ler i gymnasiet.

De bestod ikke i folkeskolen – nu har halvdelen en 
erhvervsuddannelse

At have dumpet en eksamen i fol-
keskolen betyder – med den nye 
karakterskala – at man har fået 
mindre end 2, altså 00 eller –3. Det 
svarer i den gamle karakterskala til 
en karakter under 6. Når der i ar-
tiklen refereres til høje karakterer, 
betyder dette (ny skala) karakteren 
7 eller herover (svarende til 8 eller 
højere i den gamle skala).

Dumpet

Tabel 1

Andel, der får papirer på erhvervsuddannelsen, blandt de knap 1.600 

elever fra 9. klasse i 2002, som dumpede i dansk.

Karakter i matematik

Karakter i dansk:  
–3 til 2

–3 til 2 2 til 4 4 til 7 7 til 12

42 pct. 57 pct. 69 pct. 81 pct.

Kilde: RocKwool Fondens FoRsKningsenhed

Elever med høje karakterer i matematik har også høj sandsynlighed for at 

gennemføre en erhvervsuddannelse.
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Tiderne har været hårde ved erhvervsskolerne

For landets erhvervsskoler har det måske 
lignet den værste af alle verdener. Ung-
domsårgangene bliver mindre og mindre, 
andelen af de vigende årgange, som væl-
ger erhvervsskolerne, falder, og frafaldet 
blandt dem, der bliver optaget, stiger.

Men sådan har udviklingen faktisk 
været siden starten af 1980’erne. Det viser 
en undersøgelse, som Rockwool Fondens 
Forskningsenhed har lavet på baggrund 
af registerdata fra årene 1982 til 2012. Un-
dersøgelsen følger de 15-årige fra hver år-
gang fra 1982 til 2002 i perioden, til de 
er 25 år.

Som det fremgår af figur 1, er andelen 
af erhvervsskoleelever, der dropper ud, 
steget markant i perioden. Hele 43 pct. 
af de unge, som var 15 i år 2002, og som 
startede på en erhvervsskole, har i løbet 
af de efterfølgende ti år afbrudt uddannel-
sen. Går man 20 år bagud – og fokuserer 
på dem, der var 15 år i 1982 – så var der 
tilsvarende tale om, at kun 26 pct. drop-
pede ud.

Selvom der har været en vis variation i 
frafaldsprocenterne over perioden, ændrer 
det altså ikke ved, at frafaldet er steget 
med 17 procentpoint i løbet af 20 år.

Færre indskrevet på erhvervsskoler 
i 2002
Det stigende frafald sker i en periode, 
hvor færre optages på erhvervsuddannel-
ser – mens en større andel optages på de 
gymnasiale uddannelser.

I de første seks år af perioden – fra 
1982 til 1988 – blev omkring 58 pct. af de 
15-årige fra hver årgang indskrevet på en 
erhvervsuddannelse. Men derefter falder 
andelen. Fra 1992 til 2002 er det kun om-
kring halvdelen af de unge, som vælger at 
starte på en erhvervsuddannelse.

Det lyder måske ikke som noget dra-
matisk fald. Men i samme periode stiger 
andelen af unge, der bliver indskrevet på 
en gymnasial uddannelse, fra 42 til 59 
pct.

En mulig forklaring på det øgede fra-
fald på erhvervsuddannelserne kan altså 
være, at de gymnasiale uddannelser i sta-
dig stigende grad gør rent bord blandt de 
dygtigste elever. Altså at gymnasierne får 
flere fagligt stærke elever, som måske tid-

FiguR 1

Andel af unge, der var 15 år i årene 1982 til 2002, der afbrød en 
ungdomsuddannelse, inden de fyldte 25 år.

Note: Unge, som var 15 år i løbet af perioden 1982-2002, og som startede på, men ikke fuldførte en 
ungdomsuddannelse fra de var 15 til 25 år.

Kilde: RocKwool Fondens FoRsKningsenhed

Procent

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser

ligere ville have valgt en erhvervsuddan-
nelse, mens det er en tiltagende svagere 
gruppe, der indskrives på erhvervssko-
lerne.

Når frafaldet blandt erhvervsskole-
elever stiger i forhold til tidligere, er det 
ikke nødvendigvis erhvervsuddannelser-
nes egen skyld.

Skrumpende årgange
Hele denne bevægelse sker i en periode, 
hvor årgangene simpelt hen skrumper. I 
1982 var der flere end 87.000 15-årige i 
Danmark, mens antallet kun lå på om-
kring 58.000 i 2002.

Siden er det dog gået den modsatte vej. 
Antallet af 15-årige stiger igen fra 2002 
frem til 2013, hvor de nu udgør omkring 
70.000.

Frafald de senere år
For årgangene efter 2002 er det endnu 
ikke muligt at følge deres uddannelses-
valg og fravalg 10 år frem. Men Under-
visningsministeriets seneste estimater for 
frafaldet ligger på 48 pct. for 2012.

Erhvervsuddannelserne har oplevet stigende frafald, mens frafaldet i gym-

nasiet er uændret.
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Jo højere matematikkarakter, desto højere chance for 
succes på erhvervsuddannelserne

Gode matematikkundskaber fra grund-
skolen er en stor hjælp for en ung, som 
tager en erhvervsuddannelse.

Med en høj karakter i matematik føl-
ger en høj sandsynlighed for at få succes 
med at tage en ungdomsuddannelse.

Det viser en analyse fra Rockwool 
Fondens Forskningsenhed. I analysen er 
en ungdomsårgangs karakterer i dansk 
og matematik blevet sammenholdt med, 
hvordan det senere er gået dem, der star-
ter på en erhvervsuddannelse.

Unge, der ved folkeskolens afgangs-
prøve har fået 7 eller derover i gennem-
snit i matematik, har næsten dobbelt så 
stor sandsynlighed for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse i forhold til dem, der 
ikke bestod matematikeksamen. Et 7-tal i 
nutidens karakterskala svarer til karakte-
ren 8 eller 9 efter den gamle skala.

Det fremgår fx af figur 2, at 84 pct. af 

FiguR 2

Gennemførelsesprocenter på erhvervsuddannelser, betinget af 

eksamenskarakterer i henholdsvis dansk og matematik

Kilde: RocKwool Fondens FoRsKningsenhed

Af figuren fremgår, hvor vigtig en god folkeskolekarakter er for erhvervssko-

leelever. Den blå kurve angiver, hvilken betydning forskellige karakterer i 

dansk har for eleverne. Som det fremgår, er gennemførelsessandsynligheden 

uafhængig af, hvordan det er gået i dansk – kurven er flad. Modsat forhol-

der det sig med matematik: Jo højere karakter, desto større sandsynlighed 

for at gennemføre.
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dem, der har en høj matematikkarakter 
med sig ind på erhvervsskolen, gennem-
fører uddannelsen. Markant færre af dem, 
der ikke har bestået matematik ved af-
gangsprøven, gennemfører uddannelsen, 
dog klarer 50 pct. uddannelsen. Figuren 
illustrerer, hvordan det er gået for dem, 
der fik en middelkarakter i dansk (karak-
teren 4 til 7), men altså fik den ene eller 
anden karakter i matematik.

At det forholder sig sådan er måske 
ikke helt overraskende. Det er fx helt 
nødvendigt for en tømrer at have tjek på 
tal og størrelse, hvis et loft skal sænkes, 
spots skal fordeles ligeligt, eller der skal 
skabes tilstrækkeligt plads til isolering. 
På samme måde skal en murer fx kun-
ne oversætte et areal til et antal klinker, 
fliser eller tagsten. Og tilbud skal regnes 
rigtigt ud, hvis der skal være kunder og 
penge i forretningen.

Dansk uden betydning
Mens matematik altså har stor betydning, 
kan man ikke sige det samme om faget 
dansk.

Som det vises i figur 2, betyder de un-
ges danskpræstationer i folkeskolen intet 
i forhold til sandsynligheden for at gen-
nemføre en erhvervsuddannelse. Unge, 
der fik 00 i dansk, har samme sandsyn-
lighed (omkring 70 pct. består) som dem, 
der fik 7, 10 eller 12 i dansk.

Tallene i figur 2 gælder elever, der fik 
en middelkarakter i matematik (mellem 
4 og 7), men som altså fik karakterer hen 
over hele spektret i dansk. Men billedet 
er det samme for unge, der fik højere eller 
lavere karakterer i matematik – det spil-
ler ingen rolle, hvilken karakter de fik i 
dansk.

Ved en umiddelbar betragtning kun-
ne man ellers godt forledes til at tro, at 
danskkarakteren betyder noget. Hvis man 
kigger på alle unge på erhvervsuddannel-
serne, viser det sig tilsyneladende, at det 
er godt at have en høj karakter i dansk. 
Blandt dem, der var dumpet i dansk, gen-
nemførte 54 pct., mens andelen var 73 
pct. blandt dem, der havde en høj karak-
ter med sig i dansk.
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Men dette umiddelbare tal snyder. Det 
viser egentligt bare, at en del af dem, der 
er gode til matematik, også er gode til 
dansk. Men hvis man – som det er sket 
ovenfor i figur 2 – renser for denne ma-
tematiske kunnen (og altså kigger på 

Efter grundskolen har unge to mulig-
heder for at uddanne sig videre. Enten 
en erhvervsuddannelse eller en gymna-
sial uddannelse.

En erhvervsuddannelse tager man 
som regel på en erhvervsskole. Den er 
erhvervskompetencegivende – man kan 
umiddelbart starte med at arbejde, når 
man er færdiguddannet som fx murer, 
tømrer, frisør, social- og sundhedsassi-
stent eller som kontoruddannet.

En gymnasial uddannelse tager 

man på gymnasium eller en erhvervs-
skole (som typisk udbyder både er-
hvervsuddannelser og en eller flere 
gymnasiale uddannelser). Der er fire 
slags gymnasieuddannelse – handels-
gymnasiet (hhx), teknisk gymnasium 
(htx), alment gymnasium (stx) og hf. 
Disse uddannelser er studiekompeten-
cegivende. Man skal altså læse videre, 
før man er færdiguddannet som fx pæ-
dagog, markedsføringsøkonom, inge-
niør eller læge.

Erhvervsuddannelser og gymnasier

danskkarakterens betydning givet en be-
stemt karakter i matematik), så forsvinder 
sammenhængen. Kurven bliver (som i fi-
gur 2) flad, fordi gennemførelsesprocen-
ten er uafhængig af danskkarakteren, når 
man kender matematikkarakteren.

Håndværkstraditioner går i arv

Unge, der gerne vil gå håndværkervejen, 
har størst sandsynlighed for at få deres 
svendebrev, hvis de er fra en familie, hvor 
mor eller far selv er håndværker.

Det viser en analyse fra Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed af 21.805 unge, der 
i perioden fra de gik ud af 9. klasse i 2002 
og 9½ år frem har forsøgt at tage en er-
hvervsuddannelse.

Analysen er en såkaldt logistisk re-
gression, hvor der tages højde for, hvor-
dan alle mulige forskellige forhold påvir-
ker den unges chance for at gennemføre 
sin erhvervsuddannelse. Der kan fx tages 
højde for mors og fars uddannelse, deres 
indkomst, den unges familieforhold (bor 
alene, samme med begge forældre, eller 
kun den ene), etnisk oprindelse og karak-
terer fra folkeskolen.

Analysen viser, at det, der i størst grad 
påvirker chancen for at gennemføre ud-
dannelsen i negativ retning, er, hvis den 
unge bor alene i 9. klasse – altså uden 
hverken mor eller far.

Modsat er den mest udslagsgivende en-
keltfaktor i positiv retning, at den unge 
fra folkeskolen har en god karakter i ma-
tematik.

Bedste kombination
Kombinationer af forskellige faktorer 
trækker i den ene eller den anden retning 
i forhold til chancerne for at gennemføre.

I den bedst tænkelige kombination har 
far og mor af dansk herkomst en erhvervs-
uddannelse eller en kort videregående ud-
dannelse. Mor er ansat med en løn i mel-
lemklassen, mens far er selvstændig. Søn-
nen (eller datteren, køn betyder ikke no-
get her), bor sammen med både mor og far 
på det tidspunkt, hvor han går i 9. klasse. 
Den unge er god til både dansk og mate-
matik og scorer i gennemsnit 7 eller der-
over i begge fag.

Med denne kombination af faktorer 
er sandsynligheden for, at den unge gen-
nemfører erhvervsuddannelsen 85 pct. Og 
sandsynligheden vil ikke stige, hvis mor 
og far i stedet havde en længerevarende 
uddannelse. Hvis begge forældre havde en 
lang videregående uddannelse – og begge 
var ansatte med høj løn – falder sandsyn-
ligheden for at gennemføre med ti pro-
centpoint til 75 pct.
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De fagligt stærke klarer skiftet fra erhvervsskolen til 
gymnasiet nemmere

Værste kombination
De værste kombinationer handler blandt 
andet om etnisk oprindelse.

En dårlig kombination af omstændig-
heder er en ung mand, efterkommer af 
indvandrere. Han er dumpet i både dansk 
og matematik. Begge hans forældre er 
uden nogen erhvervskompetencegivende 
uddannelse. Mor er uden arbejde, mens 
far arbejder i lavtlønsjob. Den unge mand 
boede sammen med både mor og far, da 
han gik i 9. klasse

Med denne kombination af faktorer 
er sandsynligheden – hvis han starter på 
en erhvervsuddannelse – for, at han gen-
nemfører uddannelsen, 35 pct. To ud af 
tre med denne kombination vil altså ikke 
klare uddannelsen.

Samme lave chance for at bestå vil en 
ung mand med dansk baggrund have, 

hvis han lever op til følgende: Med en en-
kelt undtagelse ligner han ovennævnte ef-
terkommer på en prik (dumpet i dansk og 
matematik, mor og far uden erhvervskom-
petencegivende uddannelse, mor hjem-
megående, far er i lavtlønsjob). Det ene 
punkt, hvor han ikke ligner efterkomme-
ren, er i forhold til bopæl. Han boede kun 
sammen med den ene af sine biologiske 
forældre (og dennes eventuelle partner), 
da han gik i 9. klasse.

Med denne kombination vil sandsyn-
ligheden for at bestå erhvervsuddannel-
sen også være 35 pct.

Med andre ord: Ikke at bo sammen 
med begge forældre i 9. klasse er altså 
forbundet med en lige så stor reduktion 
i sandsynligheden for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse, som det er at være 
efterkommer.

Når unge dropper ud af deres erhvervs-
uddannelse, er det langt fra altid udtryk 
for, at de ikke magter det faglige niveau. 
Der er måske slet ikke tale om frafald, 
men derimod om fravalg – altså et skift 
af spor til for eksempel en gymnasial ud-
dannelse.

Om dette skift lykkes eller ej, hænger 
i høj grad sammen med, hvor gode eksa-
menskarakter den unge fik i folkeskolen.

Det viser en undersøgelse, som Rock-
wool Fondens Forskningsenhed har gen-
nemført blandt alle, som har en afgangs-
karakter  i dansk og/eller matematik fra 

2002, og som siden påbegyndte en er-
hvervsuddannelse, inden de fyldte 25 år.

Blandt uddannelsesskifterne i denne 
gruppe er der en stærk statistisk sam-
menhæng mellem eksamenskarakterer 
fra folkeskolen og deres senere gennem-
førelse af en gymnasial uddannelse. Som 
det fremgår af tabel 2, har dem med de 
bedste karakterer i dansk og matematik 
langt større chance for at gennemføre en 
gymnasial uddannelse end dem med de 
dårlige karakterer.

Seks ud af ti af de frafaldne unge, som 
i 2002 fik mellem 7 og 12 i gennemsnit til 
eksamen i enten matematik eller dansk, 
havde således gennemført en gymnasial 
uddannelse, da de var 25 år.

Andelen af gennemførelser falder dog 
hurtigt i takt med de lavere karaktergen-
nemsnit. Blandt de unge, som fik mellem 
4 og 7 til eksamen i enten dansk eller ma-
tematik, gennemførte kun omkring hver 
tredje senere en gymnasial uddannelse. 
Og blandt dem med de absolut dårligste 
eksamenskarakterer i dansk eller mate-
matik – mellem -3 og 2 – gennemførte 
færre end én ud af ti en gymnasial ud-
dannelse.

Tabel 2

Sammenhæng mellem folkeskolekarakter og gennemførelsesprocent ved 

senere skift til gymnasiet.

eksamenskarakter i matematik i dansk

-3 til <2   6 pct. 10 pct.

2 til <4 16 pct. 17 pct.

4 til <7 32 pct. 35 pct.

7 til 12 60 pct. 59 pct.

Note: Unge med 9. klasses afgangskarakter fra 2002, der er faldet fra en erhvervsuddannelse.

Kilde: RocKwool Fondens FoRsKningsenhed 

Tabellen viser, hvor stor en andel af tidligere erhvervsskoleelever, som skif-

ter til en gymnasial uddannelse og består den. Det fremgår fx, at kun 6 pct. 

af dem, der dumpede i matematik i folkeskolen og senere er faldet fra en er-

hvervsuddannelse, består gymnasiet.
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Matematik og dansk har samme 
betydning
Tabellen viser også, at dansk og matema-
tik har lige stor betydning for de frafaldne 
erhvervsskoleelevers chance for at gen-
nemføre en gymnasial uddannelse. Det 
står i modsætning til erhvervsuddannel-
serne, hvor matematik – ikke dansk – har 
stor betydning for at gennemføre uddan-
nelsen.

Har man gode eksamenskarakterer i 
både matematik og dansk, er chancerne 
endnu bedre for at gennemføre gymnasi-
et som frafalden erhvervsskoleelev. Blandt 
de unge, som fik mellem 7 og 12 i gen-

nemsnit til eksamen i både dansk og ma-
tematik, gennemførte syv ud af ti senere 
en gymnasial uddannelse. Omvendt gen-
nemførte kun tre pct. af dem, der fik dum-
pekarakterer (–3 til 2) i begge fag.

Den markante sammenhæng tyder på, 
at der for mange af de fagligt stærke unge 
med høje karakterer ikke er tale om fra-
fald på erhvervsuddannelserne, men deri-
mod om fravalg og tilvalg af gymnasiet.

Tilsvarende kunne sammenhængen 
tyde på, at der for de svageste elever med 
de dårligste karakterer er tale om et fra-
fald på grund af for højt fagligt niveau 
– både hvad angår matematik og dansk.

Analyserne af de unges uddannelsesmønster er baseret på registerdata fra Dan-
marks Statistik. De generelle tendenser i udviklingen fra 1982-2002 er fundet 
ved at hente alle 15-årige i befolkningsstatistikken og følge dem 9½ år frem i 
uddannelsesstatistikken. Denne del af analysen indeholder oplysninger om i alt 
1,4 millioner personer.

Fra 2002 og frem indeholder registrene oplysninger om folkeskolekarakterer. Her 
er det derfor i stedet valgt at tage udgangspunkt i alle 14-17-årige 9. klasses elever, 
der som minimum har én 9. klasses eksamenskarakter i enten dansk eller mate-
matik. Disse elever – 2002- og 2007-årgangen – følges herefter henholdsvis 9½ og 
4½ år efter i uddannelsesstatistikken. Uddannelsesstatus for dem er med andre 
ord fra ultimo september 2011.

Analysen fokuserer i særlig grad på den del af 2002- og 2007-årgangen, der har 
været indskrevet på en erhvervsuddannelse. Ud af 2002-årgangen drejer det sig 
om 25.177 unge og ud af 2007-årgangen om 23.420 unge.

Registerdata bag de kvantitative analyser
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Lærere og elever på ungdomsuddannelserne: 
Unge dropper ikke ud på grund af dårlige læseevner

Når gymnasieelever eller erhvervssko-
leelever afbryder deres ungdomsuddan-
nelse, er det ikke som følge af manglende 
læse- og skrivefærdigheder. Det viser en 
undersøgelse, som professor Vibeke Het-
mar fra Aarhus Universitet har gennem-
ført for Rockwool Fondens Forskningsen-
hed. Undersøgelsen tager udgangspunkt i 
1.182 elever, som har deltaget i en spørge-
skemaundersøgelse, samt 45 elever heraf, 
som yderligere har været igennem et om-
fattende – 60 minutters – interview. Ved 
udvælgelsen af de 45 elever var der særligt 
fokus på dem, som springer fra. Intervie-
wene fandt sted i 2011 – 4½ år efter, at 
eleverne afsluttede 9. klasse. Derudover 
er der gennemført interview med under-
visere på erhvervsskolerne.

I undersøgelsen svarer eleverne – 25 
gymnasieelever og 20 erhvervsskoleele-
ver – på, hvilke krav og forventninger der 
mødte dem på deres ungdomsuddannelse. 
Og for langt de fleste var kravene til læs-
ning og skrivning, ifølge dem selv, ikke 
noget stort problem.

Blandt de 25 elever, som efter 2007 
startede på en gymnasial uddannelse – 
stx (almen gymnasium), hhx, htx (de er-
hvervsgymnasiale uddannelser) eller hf – 
har 19 enten afbrudt deres uddannelses-
forløb eller skiftet til et andet gymnasium. 
Ingen af disse begrunder deres afbrud el-
ler skift med manglende læsefærdigheder.

Det samme gælder de 20 elever, som 
startede på en erhvervsuddannelse. Hel-
ler ikke de mener, at manglende læse- og 
skrivefærdigheder var et problem på er-
hvervsuddannelsen. Og heller ingen af de 
frafaldne erhvervsskoleelever – 18 ud af 
20 – begrunder deres afbrud eller skift 
med dårlige læse- eller skriveevner.

Forskel på at læse og forstå
En ting er dog at læse en tekst – noget an-
det er at forstå og analysere den, som en 
gymnasieelev gør opmærksom på:

”Det er jo ikke det at læse en tekst, der 
gør den svær i gymnasiet – man skal jo 
ikke bare læse en tekst, man skal analy-
sere den. Det er noget andet end de natur-
videnskabelige fag, hvor det bare er fakta 

– der er kun ét svar.”
Elevernes problemer med at forstå de 

tekster, de læser, bekræftes også af lærere 
og vejledere på skolerne. En underviser 
siger:

”Vi får så mange elever, der ikke er 
oppe på niveau – både med hensyn til at 
læse og skrive og forstå det, de har læst. 
De kan godt læse, men når man spørger, 
hvad de har læst, har de svært ved at sva-
re. De har ikke fået forståelse af, hvad de 
har læst.”

Alligevel afviser lærerne – ligesom ele-
verne – at manglende læse- og skrivefær-
digheder for alvor er et problem på ung-
domsuddannelserne. En underviser på en 
erhvervsskole siger for eksempel:

”Der er ikke de store krav til læsning. 
Vi går ikke så meget op i det. Generelt er 
vores elever meget mere dygtige på det vi-
suelle, og det er det, der er fokus på. De 
skal læse noget, men det er så basalt, at 
det ikke er svært.”

Matematik, ikke læsning, volder 
problemer
Mens elevernes færdigheder i læsning og 
skrivning altså i det store hele lader til at 
slå til på ungdomsuddannelserne, halter 
det til gengæld med matematikken og den 
naturfaglige kunnen.

På erhvervsskolerne oplever lærerne 
for eksempel, at eleverne har store faglige 
udfordringer. En underviser på et tømrer-
grundforløb siger:

”Der er mange, der bliver chokeret 
over, hvor meget man skal kunne for at 
blive håndværker, og tømreruddannelsen 
er en ret svær håndværkeruddannelse.”

Svarene i interviewundersøgelsen un-
derstøttes af den ovenfor nævnte spørge-
skemaundersøgelse.

I denne undersøgelse vurderede flere 
end hver tredje af de erhvervsskoleelever, 
som droppede ud af uddannelsen, at deres 
matematiske og naturfaglige viden ikke 
var god nok. Og værre ser det ud på gym-
nasierne. Blandt de frafaldne gymnasie-
elever oplyser over halvdelen, at deres vi-
den i matematik og naturfag ikke slog til.
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Erfaringer fra en erhvervsskole: Frafald skyldes 
umodenhed, for store håndværksmæssige udfordringer, 
fejlvalg og mangel på praktikpladser

Selv de dårligst læsende kan følge 
med

Både på gymnasierne og erhvervsuddan-
nelserne fremstår manglende færdighe-
der i matematik og naturfag som et langt 
større problem end manglende læse- og 
skrivefærdigheder.

Mens mange er enige om, at matema-
tik er udfordringen, så forholder det sig 
anderledes med deres oplevelse af nød-
vendige danskkundskaber. Blandt de fra-
faldne gymnasieelever i spørgeskema-
undersøgelsen mente kun hver femte, at 

teksterne på uddannelsen var for svære at 
læse. Det samme mente kun 12 pct. af de 
elever, som havde afbrudt en erhvervsud-
dannelse.

Blandt de unge, som enten var i gang 
med eller havde fuldført en ungdomsud-
dannelse, angav 83 pct. af erhvervsskole-
eleverne og 90 pct. af gymnasieeleverne, 
at deres læsefærdigheder fint slog til. Selv 
blandt de 55 gymnasieelever, som var de 
dårligst læsende i deres folkeskole, var de 
40 enige om, at tekstlæsning i gymnasiet 
ikke var noget problem.

Mange unge er umodne og uafklarede, 
når de starter på en ungdomsuddannelse, 
og det kan være grunden til, at de dropper 
ud. Det er i hvert fald holdningen blandt 
de ni lærere og vejledere fra erhvervsud-
dannelserne, der er blevet interviewet til 
en undersøgelse af unges valg og fravalg 
i ungdomsuddannelserne, som professor 
Vibeke Hetmar fra Aarhus Universitet har 
gennemført for Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed.

Særligt på erhvervsskolerne kæmper 
lærerne med umotiverede 
elever, som har svært ved at 
håndtere de udfordringer, 
der møder dem på skolen. I 
interviewene fremhæver læ-
rerne elevernes holdning og 
motivation til at deltage i ud-
dannelsen som helt afgøren-
de – som for eksempel, at de 
unge møder frem til tiden om 
morgenen og efter dagens pauser.

Derfor har lærerne – ud over deres fag-
lige opgave – også en socialpædagogisk 
opgave, som en underviser påpeger:

”Du skal lære at tage en uddannelse, 
du skal lære at møde til tiden, du skal 
lære, at din pause kun er 20 minutter. Vi 
har lige så meget fokus på de ting, som 
vi har på det andet, men samtidig skal vi 
ikke give afkald på vores egen faglighed. 
Det nytter ikke, at vi presser alle igen-
nem, for så får vi en generation af murer-
svende, som ikke kan noget som helst.”

Sammenstød med 
håndværkerkulturen

Lærere og vejledere nævner desuden 
manglende håndværksmæssigt håndelag 
som et problem på erhvervsuddannelser-
ne. En vejleder siger:

”Det er en blanding af faglige udfor-
dringer, og at man personligt er umoden 
eller ikke så målrettet. Man kan komme 
her og opdage, at det er svært at lave en 
teknisk tegning, og at det praktiske også 
er svært. For hvem kan save lige, hvis 

man aldrig har haft en sav i 
hånden?”

Mødet med håndværker-
kulturen og de håndværks-
mæssige færdigheder kan alt-
så være et kultursammenstød 
for mange unge. Derfor ser 
lærerne det heller ikke som 
et problem, når unge sprin-
ger fra et grundforløb med 

den begrundelse, at de ikke kan forlige 
sig med det håndværksmæssige og værk-
stedskulturen.

Spørger man eleverne på erhvervssko-
lerne, svarer de, at oplevelsen af, at ud-
dannelsen ikke indfrier forventningerne, 
kan være årsag til at springe fra. Enkel-
te frafaldne erhvervsskoleelever vurderer 
desuden, at de har været for umodne el-
ler decideret har kedet sig med det fag, de 
har valgt.

Håndværksmæssige 
udfordringer
”Man kan komme her og 
opdage, at det er svært… 
for hvem kan save lige, 
hvis man aldrig har haft 
en sav i hånden”, 
lærer på Teknisk Skole.
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Mangel på praktikpladser
Endelig er en vigtig årsag til frafald på 
erhvervsuddannelserne ifølge både lærere 
og elever den åbenlyse mangel på prak-
tikpladser.

Halvdelen af de frafaldne unge på er-
hvervsuddannelserne begrunder således 
frafaldet med, at det ikke lykkedes at få 
en praktikplads. På den måde presses 
mange elever på de tekniske skoler ud af 
uddannelsen, uden at der er tale om et 
bevidst fravalg præget af overblik og over-
skud, som det kan være tilfældet for gym-
nasieeleverne.

For højt tempo i gymnasiet
På de gymnasiale uddannelser angiver 
eleverne andre årsager til skift eller fra-
fald. Det er for eksempel, at det faglige ni-
veau var for højt, at tempoet var for højt, 
eller at karaktererne dykkede:

”Det var meget anderledes, end jeg 

havde regnet med, og i forhold til 9. og 
10. klasse, hvor jeg fik nogenlunde karak-
terer, skete der virkelig et dyk – et una-
turligt dyk, for jeg var forberedt på, at det 
ville dykke. Men niveauet er for højt i for-
hold til, hvad jeg havde regnet med. Jeg 
valgte at gå ud, fordi jeg tænkte, at jeg 
ikke ville kunne gennemføre,” lyder en 
begrundelse.

Der er desuden flere unge, der er 
sprunget fra et gymnasium med den be-
grundelse, at de socialt set ikke følte sig 
tilpas. En gymnasieelev siger:

”Gymnasiet var bare rigtig tungt, i 
hvert fald var det sociale tungt på mit før-
ste gymnasium. På det andet var der en 
rigtig, rigtig dejlig social atmosfære, og 
det var et mindre gymnasium. Jeg fandt 
ud af, at det sociale betød mest for mig, 
da jeg flyttede fra et gymnasium, der helt 
sikkert har et højere fagligt niveau end 
det, jeg valgte. Det var meget tydeligt.”

Svage folkeskoleelever kan vinde fodfæste på 
ungdomsuddannelserne

Der er de stille eksistenser, som har stået 
tilbage både socialt og fagligt i folkesko-
len. Og der er de urolige drenge, som har 
haft en utilpasset skolegang. Mange af 
disse folkeskoleelever – der normalt reg-
nes for svage – ændrer sig til at være vel-
fungerende elever, den dag de starter på 
en ungdomsuddannelserne.

Det fremgår af undersøgelsen Unges 
valg og fravalg i ungdomsuddannelserne 
– kvalitativt perspektiveret, der er gen-
nemført af professor Vibeke Hetmar fra 
Aarhus Universitet for Rockwool Fondens 
Forskningsenhed. Undersøgelsen belyser 
samspillet mellem, hvordan 45 unge fun-
gerede i folkeskolen, og hvilken betyd-
ning det har haft for deres valg af ung-
domsuddannelse.

På baggrund af de unges egne oplys-
ninger er folkeskoleeleverne inddelt i tre 
grupper: de velfungerende, de middel-vel-
fungerende og de mindre velfungerende. 
Og det er netop i den sidste gruppe af min-
dre velfungerende folkeskoleelever, at det 
mest bevidste valg af ungdomsuddannelse 
er foretaget med sigte på at få et fremtidigt 
erhverv.

På trods af, at de i folkeskolen er frem-
stået som mindre velfungerende, synes de 

fleste at være gået til ungdomsuddannel-
sen med energi og glæde.

Det er også blandt de unge i denne 
gruppe, man finder de mest markante æn-
dringer i indsats og holdning som elever. 
Ændringerne sker typisk som følge af, at 
de unge kommer i gang med en uddan-
nelse, de selv har valgt – hvor de selv har 
en stor del af ansvaret, og hvor de ser en 
mening med uddannelsen og undervis-
ningen.

Laveste ambitioner i mellemgruppen
Omvendt forholder det sig for gruppen af 
middel-velfungerende elever. Blandt disse 
unge havde kun de færreste ambitioner 
i folkeskolen eller konkrete forestillinger 
om det videre uddannelsesforløb ud over 
ungdomsuddannelsen.

Gruppen har passet skolen uden for al-
vor at skille sig ud fra normen. Det er en 
normalitet, der hverken byder på begej-
string eller ambitioner. De unge i denne 
gruppe begrunder først og fremmest deres 
valg af ungdomsuddannelse ud fra de mu-
ligheder, der var til rådighed, samt ud fra 
anbefalinger fra lærere og vejledere.
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Bedste elever kedede sig i 
folkeskolen

Gruppen af velfungerende folkeskoleele-
ver kom forholdsvis let igennem deres 
skoletid. Og med et godt resultat. Langt 
de fleste i gruppen fandt dog tiden i fol-
keskolen noget lang, og de efterlyser flere 
faglige udfordringer.

Efter folkeskolen var en gymnasial 
uddannelse et naturligt valg for de fleste, 
men kun få havde tilsyneladende gjort sig 
overvejelser over, hvilken kompetencegi-
vende uddannelse de ville tage efter stu-
dentereksamen.

Datagrundlaget for projektets kvalitative del er 45 interview blandt unge, der i 
2007 forlod 9. klasse i Københavns Kommune. Interviewene er tilstræbt at være 
repræsentative for den samlede årgang, men det er ikke lykkedes at komme i 
kontakt med de svageste unge på årgangen. Der er dog en rimelig konsistens i de 
unges beskrivelser, så det billede, der tegnes af de unges forhold til folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne, viser nogle tydelige tendenser. Også vejledere og 
undervisere på tekniske skoler er interviewet ligesom forskere i ungdomsuddan-
nelser og ungdomsuddannelsesproblematikker.

Interview med elever, undervisere, vejledere og forskere
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